ROIV.0012.2.10.2017

Protokół nr 31/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
w dniu 28 listopada 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Gminy w Psarach w godzinach od 14:30 do
godz. 16:00. Nieobecna radna Joanna Kruszewska. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych:
1.

Pani Grażyna Polasiak

-

Przewodnicząca Komisji,

2.

Pani Krystyna Kluszczyk

-

Zastępca Przewodniczącej Komisji,

3.

Pani Anna Gwiazda

-

Członek Komisji,

4.

Pan Adam Adamczyk

-

Członek Komisji,

5.

Pan Krzysztof Dulko

-

Członek Komisji,

6.

Pan Wiesław Zarychta

-

Członek Komisji,

Pani Mirella Barańska – Sorn

-

Sekretarz Gminy Psary,

Pani Joanna Przybyłek

-

Skarbnik Gminy Psary,

Pan Jacenty Kubica

-

Przewodniczący Rady Gminy Psary,

Pan Łukasz Siwczyk

-

Dyrektor ZGK w Dąbiu,

Pani Anna Kotela

-

Pan Rafał Kubik

-

Pan Karol Poznar

-

Kierownik Ref. Przedsięwzięć Publicznych
w UG Psary,
Zastępca Kierownika Ref. Przedsięwzięć
Publicznych w UG Psary,
Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów w UG
Psary.

oraz

Posiedzenie Komisji prowadziła Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji, która
powitała gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia obejmujący:
1. Informacja o przebiegu rundy jesiennej LKS-ów oraz Gminnej Akademii Piłki Nożnej.
2. Przygotowanie ZGK do zimowego utrzymania dróg.
3. Wymiana sieci wodociągowej w 2017r. oraz plan na 2018r.
4. Informacja o stawkach podatku i opłat lokalnych na 2018r.
5. Plany inwestycyjne na 2018r. (temat z października).
6. Analiza materiałów na sesję.
7. Sprawy bieżące.
Ad. 7 - Sprawy bieżące:
W sprawach bieżących zostały zgłoszone następujące sprawy:

1. Pani Krystyna Kluszczyk:
a) zapytała, czy zostało przekazane zlecenie w sprawie posadzenia odwodnienia elementów
betonowych, które mają odwodnić łącznik Góra Siewierska.
Pan Lukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu wyjaśnił, że występuje problem formalno prawny, gdyż jest to droga powiatowa. Gmina posiada bardzo dużo zadań własnych, przeznacza na
nie ogromne środki finansowe, ponadto dotuje też budowę chodników czy przebudowę dróg dla
powiatu będzińskiego.
b) zwróciła

uwagę, iż zbyt wysokie usytuowanie kratki na ul. Leśnej w Górze Siewierskiej

powoduje to, że nadmiar wody nie przedostaje się do niej. Pani Krystyna Kluszczyk poprosiła o
wystosowanie pisma do PZD w Będzinie, aby mieszkaniec który tam mieszka nie był zalewany
przez wodę, która ścieka bezpośrednio na Jego posesję.
2. Pan Krzysztof Dulko zgłosił problem filii bibliotek na terenie gminy:
a) w Dąbiu – należy poprawić stan parkingu przed biblioteką,
b) w Sarnowie – trzeba zastanowić się nad zabezpieczeniem pustej przestrzeni pod schodami
prowadzącymi do biblioteki.
3. Pani Anna Gwiazda zgłosiła:
a) ul. Wolności w Psarach popękany asfalt (ok. 300m);
b) dwa duże ubytki po naprawie wodociągu przy posesji nr 11 i dalej;
c) ul. Kolejowa w Psarach przy posesji nr 28 oraz między posesjami 119 a 121 płynie woda.
Problem pojawi się w momencie kiedy woda zamarznie, droga jest bardzo wąska;
d) ul. Kamienna od nr 13 do 21 w Psarach – na samym początku ulicy zbiera się woda. Prośba o
wysypanie tłuczniem.
e) remont ul. Zwycięstwa w Psarach
Zwróciła uwagę, iż:
a) na ul. Wolności w Psarach stoją ograniczniki i zabezpieczają tłuczeń który jest tam wysypany,
b) przez środek ul. Wolności w Psarach przechodzi rysa
Pani Anna Gwiazda:
a) podziękowała za wykonanie oświetlenia na ul. Irysów w Psarach oraz za wykonanie ul. Wspólnej
i Reymonta w Psarach.
4. Pani Grażyna Polasiak:
5. a) podziękowała Panu Karolowi Poznarowi – Kierownikowi Ref. Inwestycji i Remontów w UG
za bardzo profesjonalne podejście do zgłoszonego tematu oraz za przekazaną odpowiedź pisemną
na zgłoszone interpelacje.
W dalszej części posiedzenia Komisji, Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty z miesiąca października br.

Ad.1 - Informacja o przebiegu rundy jesiennej LKS-ów oraz Gminnej Akademii Piłki Nożnej.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty wyjaśniła, iż Członkowie
Komisji otrzymali materiał na w/w temat z wyszczególnieniem informacji o ilości odbytych
meczów, turniejów oraz ich wynikach, także o ilości poszczególnych zawodników w danych
klubach, stanie infrastruktury sportowej, zakresie wykonywanych prac na boiskach a także
informację o terminach treningów. Na ręce reprezentującego Stowarzyszenie Sportowa Gmina
Psary radnego Adama Adamczyka, Przewodnicząca komisji pogratulowała wyników sportowcom i
życzyła sukcesów w kolejnym sezonie.
Ad.2 - Przygotowanie ZGK do zimowego utrzymania dróg.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż przedstawiony materiał zawiera
informację dot. przygotowania ZGK do zimowego utrzymania dróg. Przeprowadzono postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie „zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie
Gminy Psary w sezonie 2017/2018” i wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Drogrem s.c.
z Bytomia. Umowa obowiązuje od 1 listopada 2017r. do 15 kwietnia 2018r.
Nadmieniła, że do dyspozycji są również numery telefonów do osób odpowiedzialnych za
koordynację działalności w zakresie akcji zimowej.
Ad.3 - Wymiana sieci wodociągowej w 2017r. oraz plan na 2018r.
Pan Łukasz Siwczyk – Dyrektor ZGK w Dąbiu oznajmił, iż Zakład realizuje szereg zadań z
zakresu budowy i przebudowy sieci wodociągowej a mianowicie:
- zadanie nr 1 obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa i Krótka o
łącznej dl. 3 560,00m oraz przyłącza o łącznej długości 1106,00m. Termin realizacji do 28 czerwca
2019r.
- zadanie nr 2 obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
Brzękowicach Dolnych – Goląszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa o
łącznej dl. 5 400,00m oraz przyłącza o łącznej długości ponad 1000,00m. Termin realizacji do 28
czerwca 2019r.
- zadanie nr 3 obejmujące budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
Malinowicach, ul. Słoneczna w Sarnowie, ul. Źródlana do DK86, Psary ul. Polna i Gródkowska ,
Strzyżowice ul. Żwirowa o łącznej dl. 3 100,00m oraz przyłącza o łącznej dl. ponad 650,00m.
Zadanie zakończone.
Ponadto, Pan Dyrektor poinformował, iż silami własnymi Zakład wykonał m,in.:
- wymianę wodociągu azbestowego w ul. Strzyżowickiej w Będzinie od ul. Wspólnej do ul.
Wolności,
- wymianę wodociągu w ul. Polnej w Psarach,

- budowę wodociągu w ul. Górnej w Psarach,
- budowę wodociągu w ul. Południowej w Gródkowie,
- budowę przyłączy na ul. Zwycięstwa,
- rozbudowę sieci wodociągowej do 5 budynków na ul. Słonecznej w Malinowicach wraz z
montażem studni wodomierzowych,
- budowę sieci wodociągowej na ul. Bukowej w Malinowicach (etap I).
Wartość wykonanych zadań to kwota 85 187,15 zł brutto.
Zakład Gospodarki Komunalnej w 2018 roku będzie kontynuował rozpoczęte w 2017 roku prace
związane z budową, przebudową lub remontem na odcinkach sieci wodociągowej:
- budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy – zadanie nr 1 w Malinowicach od
Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa i Krótka,
- budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy – zadanie nr 2 w Brzękowicach
Dolnych – Goląszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa.
Są to zadania, na które dotację celową przekazała Gmina Psary – planowa na 2018r. wysokość
dotacji celowej to 1 200 000,00 zł brutto. Umowny termin zakończenia realizacji powyższych
zadań to czerwiec 2019r.
W 2017r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „gospodarka wodno –
ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „uporządkowanie gospodarki wodno
– ściekowej poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Strzyżowicach, Sarnowie i Preczowie
oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach”, obejmujące budowę i przebudowę sieci
wodociągowej w Strzyżowicach ul. 1 Maja Preczowie ul. Skowronków i Sarnowie ul. Główna.
Kolejnym zadaniem na lata 2018-2020 będzie przebudowa sieci wodociągowej przy planowanej
przebudowie drogi wojewódzkiej DW 913 w sołectwach: Gródków, Psary, Strzyżowice. Gmina
Psary posiada kompletną dokumentację przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż
drogi wojewódzkiej, a aktualnie trwają rozmowy mające na celu skonstruowanie stosownego
porozumienia pomiędzy Gminą Psary a Woj. Śląskim.
W dalszej części, Pan Dyrektor przedstawił plany Zakładu na 2018r.:
–

budowa i przebudowa sieci wodociągowej – Strzyżowice ul. Cicha i Boczna,

–

wymiana wodociągu przy ul. Wolności w Psarach,

–

przebudowa sieci wodociągowej (I etap) na ul. Wspólnej, Górnej i Pokoju w Gródkowie,

–

przebudowa sieci wodociągowej (I etap) w Goląszy Górnej, Brzękowicach Górnych, Dąbiu

Górnym,
–

budowa sieci wodociągowej na osiedlu Malinowice II (I etap),

–

budowa sieci wodociągowej na osiedlu czerwony kamień (I etap).

Koszt powyższych zadań szacowany jest na kwotę ok. 600 000,00 zł.

Pan Dyrektor przystąpił do omówienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie
Psary na lata 2018-2020.
Wieloletni plan (…) opracowują wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne
uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne. Opracowany plan jest zgodny
z kierunkami rozwoju Gminy Psary określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Pan Dyrektor nadmienił, iż w planie tym odzwierciedlenie mają planowane
inwestycje i kwoty przeznaczane na nie, jakie planuje dokonać Zakład wraz z Gminą. Skutkiem
uchwalenia planu które jest obligatoryjne wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, jest to, iż poziom wydatków będzie wliczany do taryfy
a także poziom amortyzacji od środków trwałych już wykonanych w poprzednich latach (od 2010)
zostanie wliczony do 1 m³ wody w przyszłorocznej taryfie.
Pan Dyrektor poinformował, iż uległo zmianie Rozporządzenie taryfowe, w oparciu o które
obliczana będzie taryfa opłat za wodę. Będzie ona przedstawiana Wójtowi Gminy, a następnie
przesłana do zatwierdzenia do „regulatora” w Gliwicach, który sprawdzi poprawność obliczenia
taryfy oraz czy zostały ujęte wszelkie koszty związane z eksploatacją sieci jak i modernizacją
i przebudową. Po opinii „regulatora” uchwała będzie zatwierdzana uchwałą Rady Gminy i będzie
ona zatwierdzana na okres 3 lat.
Pan Dyrektor nadmienił, iż będzie to znaczący wzrost ceny wody w stosunku do obecnie
zatwierdzonej. Kolejnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na cenę wody jest fakt, iż
Prokurator Rejonowy w Będzinie mając wytyczne Ministra przeanalizował poprawność regulaminu
dostarczania wody w powiecie będzińskim. Uchwała z 28 listopada 2005r. Rady Gminy Psary
w sprawie regulaminu dostarczania wody została zaskarżona w całości do uchylenia przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Zwrócić należy uwagę, iż mieszkaniec nie będzie mógł ponosić żadnych kosztów w przyłączeniu
się do sieci wodociągowej, a tym bardziej nie będzie mógł inwestować prywatnych środków do
budowy sieci wodociągowej i przekazania ich na majątek gminy. Przyłączenia i budowę sieci
będzie musiał realizować Zakład Gospodarki Komunalnej, gdzie można oszacować iż będzie to
koszt od 5 000 do 7 000 zł. Ogółem będą to koszty w granicach 500 tys zł na rok, przy
zabezpieczeniu środków finansowych w planie inwestycyjnym. Kolejnym problemem jest
rozbudowa sieci wodociągowej, gdzie Zakład nie będzie mógł odmówić za bardzo przyłączenia do
sieci oraz wykonać projektu sieci oraz sieci z własnych środków.
Pan Dyrektor oznajmił, iż wszystkie te zmiany od 1 stycznia 2018r. będą miały wpływ na wysokość
ustalanej w przyszłym roku taryfy opłat za wodę.

W dalszej części posiedzenia Komisji:
- Pani Krystyna Kluszczyk:
- zwróciła uwagę na zły stan wodociągu w Górze Siewierskiej i jego brudną wodę.
Ad.4 - Informacja o stawkach podatku i opłat lokalnych na 2018r.
Pani Joanna Przybyłek - Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż stawki podatku od nieruchomości
zaplanowano z uwzględnieniem 3,5% podwyżki. Stawki podatku od środków transportowych
pozostają na poziomie 2017 roku. Natomiast podatek rolny zgodnie z komunikatem Prezesa GUS-u
z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018r., średnia cena skupu żyta wyniosła 52,49 zł za 1 q.
Podatek rolny wynosi: od 1 ha przeliczeniowego gruntu – równowartość pieniężną 2,5q żyta –
131,22 zł (gdy podatnik posiada gospodarstwo rolne – czyli obszar przekraczający powierzchnię
1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego gruntu sklasyfikowanego w ewidencji gruntów
i budynków); od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta – 262,45 zł dla pozostałych
gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym. Podatek leśny zgodnie z komunikatem Prezesa GUSu z dnia 20 października 2017r.w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. wynosi 197,06
zł. Podatek leśny wynosi od 1ha równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, czyli 43,35 zł.
Ad.5 - Plany inwestycyjne na 2018r. (temat z października).
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż założenia inwestycyjne na 2018 rok
wraz z projektem budżetu zostały omówione wszystkim radnym na odrębnym spotkaniu
w Urzędzie Gminy.
Pkt. 6 – Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych w gminie Psary w roku szkolnym
2016/2017.
Przewodnicząca Komisji Oświaty poinformowała, iż przedłożony materiał zawiera m.in.
informacje o stanie organizacji placówek oświatowych, wynikach nauczania,

osiągnięciach

uczniów w roku szkolnym 2016/2017, informacje o programach pomocy materialnej dla uczniów,
realizowanych programach unijnych i rządowych, prowadzonych zajęciach dodatkowych w
szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych a także w wykonanych remontach.
W dalszej części poruszone następujące kwestie:
– Pani Krystyna Kluszczyk: poruszyła temat zabezpieczenia miejsc dla dzieci 3 – letnich
w przedszkolach.
Pani Mirella Barańska – Sorn – Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w wyniku rekrutacji nie
zostały zabezpieczone w 100% miejsca dla dzieci 3 – letnich. Dodała, że sytuacja ulegnie poprawie
w momencie wybudowania przedszkola w Psarach, gdyż w placówkach oświatowych nie ma miejsc
na tworzenie dodatkowych oddziałów.

– Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty zgłosiła dwa wnioski: aby kolejna
informacja z placówek na

temat realizacji zadań oświatowych była przygotowywana wg

określonego schematu, tj. aby w pierwszej kolejności były podawane osiągnięcia uczniów w
konkursach z przedmiotów egzaminacyjnych (j.polski, matematyka, j.obcy), następnie inne
wyróżnienia wraz z podaniem nazwiska nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu. Drugi
wniosek dotyczy przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w odniesieniu do uczniów wskazanych w orzeczeniach. Podała przykład uczennicy,
która z orzeczeniem od klasy pierwszej otrzymała właściwą pomoc dopiero w klasie piątej.
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż organ prowadzący nie ma możliwości kontrolowania placówek
w zakresie zabezpieczenia uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, gdyż jest to zadanie
kuratorium oświaty, które jak wynika z posiadanych informacji dokonuje kontroli pracy szkół w
tym obszarze. W bieżącym roku zaplanowano do kontroli ZSP nr1 w Strzyżowicach.
– Pani Krystyna Kluszczyk zwróciła uwagę na problem dzieci w szkołach, nie posiadających
aktualnych orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej a które wymagają wsparcia.
Głos zabrała Pani Anna Gwiazda która zaproponowała zaproszenie do szkół osób z poradni
psychologiczno – pedagogicznych.
- Pani Krystyna Kluszczyk nawiązując do prośby Pani Przewodniczącej Komisji poprosiła aby
wymieniając osiągnięcia poszczególnych dzieci stosować podział na szkoły i przedszkola.
Pkt. 7 – Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Zmiany Uchwały Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016r. w sprawie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary”.
Pani Sekretarz poinformowała, iż w dniu 31 sierpnia 2017r. Rada Gminy podjęła uchwalę w
sprawie zmiany Uchwały z 23 marca 2016r. w sprawie „regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy”. Zgodnie z treścią tejże uchwały wprowadzono zmiany w uchwale
dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Nadzór Prawny
Wojewody Śląskiego zwrócił uwagę, aby zapisy, które zostały zapisane w uchwale były zapisane w
załączniku do uchwały.
2.

Zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strzyżowice.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wyjaśniła, iż zaproponowana treść projektu uchwały

dotyczy zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Przygon w Strzyżowicach w związku z pismem
mieszkańca.
3. Przyjęcia programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż taki projekt uchwały jest corocznie podejmowany przez Radę
Gminy, gdzie do tej pory do priorytetowych zadań gminy realizowanych na podstawie niniejszego
programu należały dwa zadania w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; oraz
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Zostało opisane trzecie zadanie

dotyczące wsparcia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie
przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów –
Mieszkańców Gminy Psary”.
Pani Sekretarz poinformowała, iż zmiana do „Regulaminu Stypendium Wójta dla
Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary” polega na zmianie terminów zgłoszeń
kandydatów (od 8 czerwca do 15 października każdego roku) oraz rozpatrywania tych wniosków
(od 16 października do 30 października każdego roku).
Pani Sekretarz poinformowała, iż do 10 grudnia br. przyjmowane są wnioski na stypendia sportowe.
Pani Grażyna Polasiak – Przewodnicząca Komisji Oświaty zaproponowała zamieszczenie
takiej informacji na facebooku Gminy.
5. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Psary.
Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła projekt uchwały, informując
o wyodrębnieniu w budżetach szkól środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
6. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Uwag nie wniesiono.
7. Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, stanowiącego własność gminy Psary na podstawie
kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Uwag nie wniesiono.
8. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Preczowie
stanowiącej własność gminy.
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej do nieruchomości stanowiącej przedmiot zbycia.
9. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/396/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbiu, ul. Pocztowa 39.
10. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/397/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w
Gródkowie, ul. Leśna 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Emilii Gierczak w Gródkowie, ul.
Leśna 2.
11. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/398/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Alfreda
Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Alfreda
Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5.
12. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/399/2017 Rady Gminy Psary z dnia 28 września 2017 roku w
sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława

Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława
Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17.
Pani Sekretarz poinformowała, iż przedstawione projekty uchwal dotyczą poszerzenia
dotychczas obowiązujących uchwal o zapis dot. obwodów szkól.
13. Ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2018r. oraz określenia
wzoru informacji i deklaracji podatkowej.
Uwag nie wniesiono.
14. Ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2018r.
Uwag nie wniesiono.
15. Pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
gminy Psary poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż projekt uchwały przewiduje zapis mówiący o tym, że zwalnia
się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej będące własnością przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców, którzy utworzą nowe
stanowiska pracy na terenie Gminy Psary. Zwolnienie przysługuje w wysokości obliczonej jako
iloczyn liczby nowo utworzonych stanowisk pracy i kwoty podatku od nieruchomości należnej od
20,00m kw. budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
16. Zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze roku budżetowego.
Pani Skarbnik objaśniła, że zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach uległy zmianie pewne zwroty, które radni przyjęli w uchwale 26 października br. i
następuje przyjęcie nowej Uchwały w nowym brzmieniu.
17. Procedury uchwalania budżetu gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych do projektu budżetu gminy.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy kosmetycznych zmian.
18. Zmian w budżecie gminy na 2017r.
Pani Skarbnik poinformowała, iż zmian w planie dochodów budżetowych dokonano
w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej dwóch zadań inwestycyjnych, tj.: budowy budynku zaplecza sanitarno szatniowego
i modernizacji boiska piłkarskiego w Sarnowie oraz zagospodarowania terenu klubu sportowego
„Jedność” w Strzyżowicach oraz zwiększenia planu dochodów o wpływy dochodów
ponadplanowych. Plan wydatków dostosowano do faktycznych potrzeb i zgodnie z podpisaną
umową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu soleckiego dostosowano do zmian uchwalonych przez zebrania wiejskie.
19. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały który dotyczy uaktualnienia kwot dochodów
i wydatków budżetu na 2017r. oraz wprowadzenia zmian w finansowaniu przedsięwzięcia „remontu
budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania”.
Wolne wnioski:
1) Pani Sekretarz przedstawiła pisma, które wpłynęły do Biura Rady:

a) od Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów
budowy sieci szerokopasmowych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
b) z powiatu będzińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
zainteresowaną gminą, a gminą prowadzącą izbę wytrzeźwień w zakresie udzielania świadczeń na
rzecz osób nietrzeźwych.
W dalszej części posiedzenia Komisji, radni podjęli dyskusję w tym temacie, po czym
negatywnie ustosunkowali się do zawarcia porozumienia.
Pani Grażyna Polasiak - Przewodnicząca Komisji Oświaty wobec wyczerpania tematów,
zakończyła obrady. Na tym posiedzenie zakończono.
Grażyna Polasiak
Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
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